
Onze tips! stappen 
naar de 
perfecte 
kerstboom!6Staat de boom scheef? Controleer 

eerst de schroeven in het onderstel, 
door deze lichtjes harder of zachter 
aan te draaien kan je de boom 
bijsturen en vervolgens vastzetten.

Bekijk de boom na het plukken 
altijd even van een afstandje en 
vanuit verschillende hoeken om 
zo het optimale resultaat te 
behalen.

Het uit elkaar halen van de 
takken kost zo’n 30 tot 50min 
(afhankelijk van de grootte van 
de boom). Zet een leuk 
kerstliedje op, vraag wat hulp en 
het is zo gebeurd! 

Vergeet de top van de 
boom niet omhoog te 
buigen!

Strijk met je vinger over de 
naalden tegen de richting in 
voor de perfecfte boom.

Succes! Kom je er alsnog 
niet uit? Neem dan contact 
met ons op! 



Dit is alles wat je nodig hebt! Let op: de boom van 
150cm bestaat uit 2 boomdelen, de boom van 180cm 
uit 3 en de boom van 210cm uit 4. 

Zet het standaard in een kruis (onderdeel A). Plaats 
onderdeel B in het standaard.

Plaats onderdeel D in onderdeel B. Dit hoeft verder niet 
vastgezet te worden. Let op: bij de 180cm en 210cm 
bomen komt er nog een boomdeel bij. 

Als je alle takken hebt uitgevouwen is dit het restultaat; 
kaal hè, dat gaan we oplossen! Let op: vergeet het topje 
niet omhoog te zetten.

TADA, dit is dan het resultaat! Een hele fijne kerst 
toegewenst! Mocht je nog tegen problemen aanlopen, 
op de achterkant staan nog wat tips. 

Zorg dat onderdeel A helemaal recht staat en draai de 
drie schroefjes (onderdelen C) in de gaten vast. De stam 
wordt op deze manier meteen vastgezet. 

Vouw alle takken naar beneden en zorg dat ze 
horizontaal staan. 

Om de boom vol te maken moeten alle takken uit 
elkaar gevouwen worden. Dit kost zo’n 30 tot 50 min 
(afhankelijk van de grootte van de boom). 


